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Estimados Grandolenses,
A rejeição, inédita, do orçamento municipal na Assembleia Municipal de dezembro, implicou 
atrasos e constrangimentos na gestão autárquica destes primeiros meses do novo mandato. 
Uma situação que, felizmente está ultrapassada, mas que deve servir para que todos os partidos 
políticos reflitam sobre quais são as suas prioridades e sobre o impacto negativo que decisões 
deste género têm na melhoria da qualidade de vida da população e no desenvolvimento do 
Concelho.

As divergências politicas, na democracia que empenhadamente defendemos, são naturais e 
compreensíveis, contudo, não podemos colocar as agendas politicas à frente dos interesses 
da população e do Concelho.

O orçamento aprovado recentemente foi feito com base no compromisso de uma gestão séria 
e ambiciosa, assumido com a população, investindo no bem-estar de quem cá vive, em projetos 
e equipamentos essenciais à vida dos nossos munícipes, e no desenvolvimento sustentável do 
território. A construção de um Concelho de Grândola para Todos, mais forte e preparado para 
os desafios do presente e do futuro será sempre o nosso foco.

Contem com a nossa disponibilidade e empenho para encontrar consensos e convergências. 

Todos somos pouco para o muito que há a fazer!
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OS INTERESSES DA POPULAÇÃO 
SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR!

A construção de um Concelho 
de Grândola para Todos, mais forte 
e preparado para os desafios 
do presente e do futuro será 
sempre o nosso foco.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

POTENCIALIDADES DO CONCELHO 
PROMOVIDAS NO 40 º FESTIVAL 
DE GASTRONOMIA DE SANTARÉM 
O Município de Grândola participou, em 
novembro, na 40 ª edição do Festival Nacional 
de Gastronomia de Santarém que decorreu na 
capital do Ribatejo. À semelhança de anos, 
anteriores, o setor de turismo municipal 
integrou o stand da Associação de Municípios 
Produtores de Vinho e deu a conhecer 
aos visitantes o vinho e produtos da região. 
A degustação esteve a cargo da Adega da 
Herdade do Canal Caveira. No certame foram 
ainda promovidas as caraterísticas ímpares 
do nosso território: a frente atlântica, a 
preservação natural e ambiental dos habitats, 
a genuinidade dos espaços rurais e das 
pequenas aldeias e o património histórico 
e cultural de grande relevo.

TRABALHOS DESENVOLVIDOS 
NO ÂMBITO DO «PROJETO EXTRAI: 
ARTE E COMUNIDADE EM AÇÃO» 
PODEM SER VISTOS NO LOUSAL
No âmbito do «Projeto Extrai: Arte e comunidade 
em ação», programa de valorização identitária 
do território através da arte pública, foram 
apresentados no dia 4 de dezembro (Dia de 
Santa Bárbara) os resultados das cinco 
residências artísticas desenvolvidas por Ângela 
Ferreira, Rogério Taveira, Tiago Rocha Costa, 
Letícia Larín e Pedro Vaz em colaboração com 
a comunidade e com as entidades locais. 
Os trabalhos podem ser vistos no Museu 
Mineiro e no edifício da Trituração.
O projeto foi financiado pela Direção-Geral das 
Artes, no âmbito de uma candidatura submetida 
pela SMFOG; envolveu artistas da FBAUL; 
e contou com o apoio da CMG e de outras 
entidades e associações.

MUNICÍPIO ASSINALA 32 º 
ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO 
SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS 
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Grândola (CPCJ) aderiu à Campanha 
Nacional “Estendal dos Direitos” promovida 
pela Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, 
no dia 20 de novembro, com o objetivo 
de sensibilizar e alertar a população para 
a problemática dos direitos das crianças e 
jovens, através da colocação de faixas alusivas 
ao tema, nomeadamente, nas instalações da 
CPCJ, no edifício do Município (ex-BNU) e no 
Jardim 1 º de Maio. A CPCJ lançou ainda 
o convite a todos os Equipamentos Educativos 
para explorar o tema dos "Direitos da Criança" 
com a realização de atividades de sensibilização 
e debate que aumentem a consciência das 
crianças e jovens sobre os seus direitos.
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PRESIDENTE PEDE 
REFORÇO DE VERBAS 

    António Figueira Mendes defendeu durante 
o XXV Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses (ANMP),que decor-
reu no passado mês de dezembro, a revisão 
urgente dos valores de referência no Progra-
ma de Recuperação e Resiliência (PRR) pre-
vistos para a construção de habitação pelos 
municípios, considerando que este valor é in-
suficiente e está desajustado da realidade. O 
autarca considera que a habitação é “um pro-
blema sério e muito complexo e que vai exi-
gir um grande investimento financeiro por 
parte das autarquias - contrariamente ao 
que está definido na lei de Bases da Habi-
tação”. Adiantando “Esta resposta, que será 
financiada em grande parte pelo PRR, teve 
recentemente uma redução das verbas pre-
vistas, valores claramente insuficientes para 
construir os 50 mil fogos necessários para 
responder às necessidades das famílias de 
baixos recursos, bem como para responder 
às carências de habitação dedicada à classe 
média e a outras que não têm acesso ao arren- 
damento a preços acessíveis”.
Para o Presidente da Câmara de Grândola a 
política pública de habitação “deve ser sensí-
vel e ajustada à diversidade geográfica e às 
distintas realidades e público-alvo e as prio-

ridades não podem ser estabelecidas tendo 
por base quem chega primeiro ao pote”.
António Figueira Mendes afirmou ainda que 
no âmbito da aplicação das medidas previstas 
na Nova Geração de Politicas de habitação 
“corremos o risco de uma mera desconcen-
tração de competências do poder central 

para o poder local em matérias cuja respon-
sabilidade em primeiro lugar pertence ao 
Estado central e em que, não sendo acom-
panhada da transferência dos devidos meios 
e recursos financeiros, técnicos e humanos, 
se mantenham os problemas estruturais da 
habitação”.

DO PRR PARA A HABITAÇÃO 

O Coordenador do Núcleo Coordenador de 
Apoio ao Ministério da Saúde, Coronel Penha 
Gonçalves, visitou no dia 13 de janeiro o Cen-
tro de Vacinação COVID-19 (CVC) de Grândola.
Durante a visita, acompanhada entre outros, 
pelo Presidente da Câmara, António Figuei-
ra Mendes e pelo Vereador da Proteção Civil, 

Ricardo Costa, o coordenador do NCAMS e a 
Presidente da Administração Regional de Saú-
de do Alentejo destacaram o excelente de-
sempenho do CVC de Grândola só possível 
graças à articulação das várias entidades en-
volvidas neste processo, nomeadamente, en-
tre a Câmara Municipal e a ULSLA.

CORONEL 
PENHA GONÇALVES 
ELOGIA DESEMPENHO 
DO CENTRO 
DE VACINAÇÃO 
DE GRÂNDOLA



SÃO MARTINHO E CHOCOLATE
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ções comprova o sucesso do programa promo-
vido pelo Município de Grândola em parceria 
com a Associação de Comércio, Indústria, Ser-
viços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS).
De referir que, só na edição de Natal 2021, 
que contou com uma adesão de 60 lojas do
concelho, foram entregues mais de 21 035 
cupões (1 cupão corresponde a 15€ de com-
pras) totalizando um volume de compras de 
mais de 315.525,00€. 

O programa Eu compro em Grândola conta-
bilizou, desde o seu início em 2020, mais de 
dois milhões e 100 mil euros, afirmando-se, 
deste modo, como uma importante medida 
de apoio aos consumidores e ao comércio tra-
dicional contribuindo para minimizar os impac-
tos negativos da pandemia e para a dinamiza-
ção da economia local. O aumento do número 
de lojas aderentes, de cupões distribuídos e o 
volume de compras verificado ao longo das edi-
 

EU COMPRO 
EM GRÂNDOLA 
AFIRMA-SE COMO 
IMPORTANTE 
MEDIDA 
DE DINAMIZAÇÃO 
DA ECONOMIA LOCAL

    De 11 a 14 de novembro o Município de Grân-
dola promoveu um conjunto de iniciativas sob 
o lema Chocolate e São Martinho. O evento 
realizou-se como alternativa à Feira de Choco-
late cujas últimas edições foram canceladas 
devido à Pandemia da COVID-19. Este ano, e 
apesar do desconfinamento, a autarquia consi-
derou que ainda não estavam reunidas as con-
dições necessárias para a sua realização, no-
meadamente, o espaço do Parque de Feiras e 
Exposições que continua adaptado para funcio-
namento do Centro de Vacinação à COVID-19 
e Gripe. Deste modo, a Autarquia decidiu assi-
nalar a data com a realização de um conjunto 
de iniciativas que juntaram o Chocolate e o 
São Martinho. No dia 11 o Mercado Municipal 
voltou a receber o Magusto com animação mu-
sical, petiscos e oferta de castanhas assadas. 
No dia 12, “André do karaté”, com André Mar-
tins (autor dos Imperfecthus), esgotou a sala 
do Cine Granadeiro com o espetáculo de Stand 
Up Comedy. A dupla de cozinheiros, “Os Gran-
des Chefes”, levou muito humor, técnicas cir-
censes e música ao Mercado Municipal e às 
ruas do centro tradicional da Vila. A Casa Mos-
tra de Produtos Endógenos recebeu a reali-
zação de dois workshops: Workshop de Bom-

bons Endógenos pela Mestre Cacau e o Work-
shop de Alcomonias e Rebuçados de pinhão e 
de chocolate, por Susete Botas e Alcina Perei-
ra. De 6 a 14 de novembro decorreram, tam-

bém integradas nesta iniciativa, as Semanas 
Gastronómicas de Chocolate e São Martinho 
em doze restaurantes do Concelho que apre-
sentaram mais de trinta propostas.

OUTONO EM GRÂNDOLA
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Pela primeira vez e revestindo-se de enorme sucesso, a Feira do Livro 
realizou-se na Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola, novo 
espaço cultural multifuncional situado no coração da Vila Morena.

JUVENTUDE 
     Entre 26 de novembro e 8 de dezembro, o 
evento decorreu em dois espaços que se unem 
entre si: a sala polivalente com a exposição e 
venda de livros para jovens e adultos, e a sala 
de exposições com uma decoração específica 
a pensar nas crianças e na literatura infantil.
Sempre presente, a cultura tem sido uma cons-
tante prioridade para o executivo camarário, 
que aposta na Feira do Livro como um dos 
principais eventos anuais de promoção e fo-
mentação de hábitos de leitura entre a popu-
lação, apresentando as mais variadas propos-
tas literárias, dos clássicos às mais recentes 
novidades, em diversas áreas de interesse.
Para além da venda de livros decorreu, parale-
lamente, um vasto programa com diversas ini-
ciativas de entrada gratuita de onde se desta-
ca o Ciclo “Cinema e Literatura”; o espetáculo 
de leituras encenadas “Fernando Pessoa(S)” pro-
duzido pela Estórias com Asas e dirigido aos 
alunos das escolas AIC e PDRG e um recital de 
poesia musicada e cantada dos poetas luso-
-árabes: um espetáculo com base no livro de 
Adalberto Alves “O Meu Coração é Árabe” 
interpretado por Eduardo e Carlos Mendonça. 
O teatro teve grande expressão, com a partici-
pação de O Gato SA – Teatro de Santo André 
que apresentou a peça “Malteses” concebida 
com textos poéticos de Manuel da Fonseca e
da Andante Associação Artística que esteve 
presente em dois momentos. A sempre ex-
traordinária Cristina Paiva protagonizou “À Mar-
gem de uma Certa Maneira – o canto do exilio” 
uma produção concebida especialmente para 
o Encontro da Canção de Protesto, e o espetá-
culo de promoção da leitura para bebés “A Cor 
do Limão” com poesia de Luis de Camões.
 

34ª EDIÇÃO 
DA FEIRA DO LIVRO 
REUNIU LITERATURA 
E INICIATIVAS CULTURAIS

WI-FI JÁ 
DISPONÍVEL 
EM 11 ESPAÇOS 
PÚBLICOS



#.06 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

NATAL

MAGIA DO “NATAL EM GRÂNDOLA”
DINAMIZOU A VILA MORENA 

Os dois marcos de correio instalados, pelo 
Município de Grândola, nos Paços do 
Concelho e Biblioteca Municipal, durante 
a quadra natalícia, receberam cerca de 120 
cartas. Destas, 85 foram endereçadas 
ao Pai Natal e entregues aos CTT e 15 foram 
escritas pelas crianças do ATL 
“O Principezinho. Do conjunto das cartas 
colocadas nos marcos de correio, há ainda 
três cartas com pedidos ao Município 
e elogios e agradecimentos pela decoração 
e iluminações de Natal públicas.

“Natal à Mesa” uma mostra gastronómica com venda de produtos 
pelas associações, doceiras e produtores do concelho, decorreu 
com grande dinâmica e adesão, durante a manhã de dia 11, 
no Largo de São Sebastião.

Carvalhal, Melides, Azinheira de Barros e Lousal receberam 
nos dias 11 e 12, o espetáculo de Natal “As Aventuras da Lapónia” 
— uma comédia com técnicas circenses para toda a família.

   O programa “Natal em Grândola 2021” 
preparado pelo Município de Grândola, em 
parceria com as juntas de freguesia e os co-
merciantes, arrancou dia 1 de dezembro com 
a ligação das luzes de Natal no centro da vila, 
e com a abertura ao público do Mercadinho 
de Natal, que foi motivo de reportagem no 
programa Praça da Alegria da RTP1, com  

exposição e venda de trabalhos desenvolvi-
dos pelos artesãos do concelho e produtos 
regionais de produtores e doceiras também 
do nosso concelho.
A iniciativa “Natal é no Comércio Local” teve 
como objetivo impulsionar as compras no co-
mércio tradicional, com a iniciativa “Eu Com-
pro em Grândola” que ofereceu 2 000 euros

em vales de compras a quem efetuou as suas 
compras no comércio local. Durante este pe-
ríodo houve animação de rua pelo centro da 
vila com a Marchinha de Natal, Good Four, Ban-
da de Soldadinhos, Bolas Musicais, Purple Twin, 
As Aventuras da Lapónia, Original Bandalhei-
ra Natal, Natal Sobre Rodas, Super Rua e Ruí-
do à Portuguesa.

A iniciativa reuniu um conjunto de atividades com o objetivo de revestir a vila de cor e brilho para 
assinalar a quadra festiva e dinamizar a economia, incentivando às compras no comércio local.
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AUTARQUIA ATRIBUI CABAZES DE NATAL 
A MAIS DE 230 FAMÍLIAS CARENCIADAS
    O Município atribuiu, durante a quadra na-
talícia, 235 Cabazes de Natal aos inquilinos e 
comodatários municipais, aos beneficiários da 
medida de apoio municipal - Programa de Apoio 
ao Arrendamento e a outras famílias do Con-
celho identificadas por vários serviços que 
atuam na comunidade, no âmbito do acompa-
nhamento técnico às famílias mais carenciadas.
A iniciativa foi ainda alargada a famílias si-
nalizadas pela Unidade Móvel de Saúde, pelo 
Grupo de Trabalho para a Pessoa Idosa, De-
pendente e Deficiente, Serviço de Apoio e In-

tervenção Social e pela Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens de Grândola. À se-
melhança de anos anteriores, os cabazes con-
tinham vários produtos alimentares de pri-
meira necessidade, alusivos à quadra natalí-
cia. Esta medida de apoio a famílias carencia-
das insere-se na estratégia de política social 
que o Município tem vindo a desenvolver, na 
área da ação social e habitação, e que se re-
veste de particular importância no combate 
às dificuldades económicas e sociais agrava-
das pela pandemia COVID-19.

MISSÃO 
CONTINENTE 
ILUMINOU O NATAL 
DE SANTA 
MARGARIDA 
DA SERRA 
A Missão Continente acendeu as luzes 
de natal em 20 aldeias remotas 
portuguesas, uma por cada distrito, 
com o objetivo de fazer com que os 
residentes se sintam um pouco mais 
acompanhados nesta época, no âmbito 
da campanha ‘Luzes com Presença’ que 
visa combater a Solidão e o Isolamento 
Social. A ação simbólica acendeu luzes 
em Santa Margarida da Serra no dia 
18 de dezembro. A propósito do 
acontecimento, António Figueira 
Mendes, Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, entidade parceira 
da iniciativa, disse que “para o município 
de Grândola é um privilégio termos sido 
convidados a integrar esta campanha, 
pelos importantes objetivos que 
persegue e por contribuir de um modo 
muito expressivo para fortalecer a 
coesão social e fomentar a solidariedade 
entre as pessoas. Grândola é um 
símbolo de liberdade e democracia, 
e uma terra de fraternidade, em que 
o povo é, sempre, quem mais ordena. 
Por estas razões, associámo-nos, 
de imediato, a esta iniciativa que vai 
iluminar ainda mais Santa Margarida 
da Serra e Portugal inteiro, e que 
concorrerá, seguramente, para acender 
infindas luzes de esperança e de 
entreajuda que iluminarão um futuro 
cada vez mais justo, próspero, fraterno 
e inclusivo, em que ninguém fique para 
trás.” Até 6 de janeiro de 2022, a 
campanha Luzes com Presença 
decorreu em todas as lojas Continente, 
Continente Modelo, Continente Bom 
Dia, Continente Online e Meu Super, 
de norte a sul do país e ilhas, através 
da venda de vales de 1€. O valor 
angariado reverte integralmente para 
financiar projetos de instituições com 
atuação nacional - SOS Voz Amiga 
e Cruz Vermelha Portuguesa – e mais 
9 instituições de atuação local na área 
do combate e prevenção da Solidão 
e Isolamento Social. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR VOLTA 
A PROMOVER A FEIRA DE NATAL SOLIDÁRIA

O Largo S. Sebastião em Grândola recebeu no dia 15 de dezembro a Feira da Natal 
Solidária promovida pela USG. No espaço circundante estiveram instaladas bancas 
com venda, a preços simbólicos, de artigos feitos pelas alunas da disciplina Cantinhos 
dos Segredos, roupa, calçado e outros artigos em segunda mão. O montante 
angariado será sorteado, revertendo a favor de uma das Instituições parceiras 
do Programa Viver Solidário que trabalham com a população idosa do Concelho. 
Durante a tarde foi possível assistir aos momentos de animação protagonizados pelos 
alunos e alunas que integram a Tuna da Universidade Sénior de Grândola e as Turmas 
de Poesia, de Danças Coreografadas e de Valsa Mandada.  



GRÂNDOLA APROVA 
ORÇAMENTO DE 34 MILHÕES 
DE EUROS PARA 2022
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A Assembleia Municipal de Grândola aprovou, na reunião de 14 de janeiro, o orçamento municipal para o ano 
de 2022, no valor de 34 milhões de euros, o que se traduz num acréscimo superior a três milhões face 
ao do ano anterior. O orçamento foi aprovado por maioria, com a abstenção da bancada do PSD e o voto 
contra da bancada do Partido Socialista.
    Num ano marcado pela situação pandémica 
que exigiu por parte do município um elevado 
reforço nos apoios sociais, o executivo lide-
rado por António Figueira Mendes apresentou 
um orçamento municipal focado na melhoria 
da qualidade de vida da população e com uma 
atenção especial ao atual contexto, dando uma 
prioridade às áreas sociais, tais como a Saúde, 
Educação e Ação Social, a Habitação e os pro-
gramas direcionados à Juventude.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Grân-
dola, António Figueira Mendes, este é “um or-
çamento municipal feito com base no com-
 

promisso de uma gestão séria e ambiciosa,
assumido com a população, investindo no 
bem-estar de quem cá vive, em projetos e 
equipamentos essenciais à vida dos nossos 
munícipes, e no desenvolvimento sustentá-
vel do território”. 
No capítulo da Coesão Social e Qualidade de 
Vida, a Cultura, o Desporto, a Educação, a Ju-
ventude e o Desenvolvimento Social continu-
arão a ser áreas prioritárias e será dada parti-
cular atenção às questões de habitação. “Além 
das respostas sociais, importa também en-
contrar respostas para a construção de 

habitações a custos controlados, construção 
de loteamentos municipais para autocons-
trução e disponibilização de habitações com 
rendas acessíveis”.
O orçamento para 2022 prevê também con-
tinuar a melhorar os equipamentos educati-
vos, desportivos, o espaço público, arruamen-
tos, estradas, caminhos e infraestruturas bá-
sicas, a defender o ambiente e a apostar na mo-
bilidade e na inclusão.
No capítulo Regeneração Urbana e Reforço 
dos Serviços Públicos sublinha-se a continui-
dade das obras estruturantes que transitam 
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O IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis vai voltar a descer no concelho de Grândola. A redução de 0.35 para 0.34 foi aprovada 
na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 17 de dezembro, e segue o que já tinha acontecido em 2014, 2016, 2019 e 2020. 
Na mesma sessão da Assembleia Municipal foi aprovada a implementação do IMI familiar para famílias com 2 ou mais dependentes 
a cargo. Neste sentido as famílias que tenham 2 dependentes terão uma dedução fixa de 40€ e as famílias com 3 ou mais 
dependentes uma dedução fixa de 70€.

do ano anterior e o início de um conjunto alar-
gado de novos projetos dos quais se destacam 
o Parque Urbano Municipal, o edifício da Uni-
versidade Sénior, a estrada de acesso à Praia 
de Melides, a Rua Nova em Melides, o espaço 
lúdico e de lazer do Canal Caveira, os Bairros 
da Aldeia Mineira do Lousal, a Avenida Antó-
nio Inácio da Cruz e o Largo Zeca Afonso, a
Rua D. Nuno Alvares Pereira, o Centro Munici-
pal de Proteção Civil, entre outros. 
Das ações relevantes previstas para o ano de 
2022 referência para a Estratégia Integrada 
de Desenvolvimento Sustentável – Grândola 
2030, e para a concretização de investimentos 
municipais essenciais para captar novos e di-
versificados investimentos, que são geradores
de riqueza e de postos de trabalho. Neste sen-
tido a zona industrial ligeira de Grândola – que 
se tornou numa das mais atrativas da região, 
continuará em expansão – com a construção 
das infraestruturas da sua 3.ª fase. Ainda na 
área da Indústria, em 2022 continuará a avan-
çar o processo de instalação do Parque Logís-
tico junto ao IC1 e à linha ferroviária.

ORÇAMENTO 
DE 34 
MILHÕES 
DE EUROS 
PARA 2022

O EXECUTIVO LIDERADO POR ANTÓNIO FIGUEIRA 
MENDES APRESENTOU UM ORÇAMENTO MUNICIPAL 
FOCADO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 
DA POPULAÇÃO.

Grândola vai ter nova descida do IMI em 2022 
e a aplicação do IMI Familiar



ÁFRICA DO SUL VENCE 
O 3 º CAMPEONATO DO MUNDO 
DE PESCA DESPORTIVA 
DE MAR – DUPLAS
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DESPORTO

Nos dias 4 e 5 de dezembro decorreu a 4 ª 
edição do Passeio Micológico “Pé ante pé, à 
descoberta dos cogumelos de Grândola” nu-
ma colaboração de sucesso do Município de 
Grândola e da Associação Ecofungos. A inicia-
tiva contou com participação de 30 pessoas 
em cada dia do passeio e a dinamização de 
Rui Simão, Jorge Rodrigues e Ana Mestre da 
Associação Micológica cuja principal missão 
visa divulgar e promover o conhecimento do 
património micológico nacional e internacio-
nal, com vista à sua preservação, conserva-
ção e potenciação a todos os níveis.

PASSEIO 
MICOLÓGICO 
ATRAI DEZENAS 
DE AMANTES 
DA NATUREZA

    O 3 º Campeonato do Mundo de Pesca Des-
portiva teve lugar em Grândola durante a se-
mana de 14 a 19 de novembro. Em compe-
tição estiveram 8 países: África do Sul, Ale-
manha, Espanha, França, Itália, Marrocos, 
México e Portugal, com um total de 24 duplas 
e 48 pescadores efetivos. O Campeonato in-
tegrou 1 treino oficial e 4 provas. A dupla 
vencedora foi Cara Cowan e Jacques Malher-
be em representação de África do Sul. Em se-
gundo lugar ficou Manuel Vidal e Damián 
Hernandez de Espanha, e em terceiro lugar 
do pódio, a dupla Wimpie Barnard e Sagaren 
Narainsamy de África do Sul. Na classificação 
coletiva o pódio pertence, no 1 º lugar à nação 
de África do Sul, em 2 º lugar ficou a nação de 
França e no 3 º lugar ficou a nação de Espa-
nha. Portugal classificou-se em 4 º lugar, ten-
do a melhor dupla portuguesa, André Dias e 
Sandro Guerreiro, alcançado o 9 º lugar na 
geral. O Município de Grândola congratula-se 
por ter recebido no Concelho mais uma com-
petição internacional de Pesca Desportiva de 
Mar, reconhecendo a importância do evento 
na promoção e na valorização do território, bem 
como, no enriquecimento da prática local de 
pesca desportiva federada por parte de várias 
dezenas de pescadores integrados em 5 Clu-
bes Desportivos.

GRÂNDOLA RECEBEU FESTIVAL DE CAMINHADAS TRANSALENTEJO
     A 1 ª edição do TransAlentejo Walking Fes-
tival decorreu a 13 de dezembro, em Grândo-
la, com uma caminhada pelo PR1 Rota da 
Serra, o primeiro PR marcado a nível nacio-
nal. Promovido pela Turismo do Alentejo ERT 
com o apoio do Turismo de Portugal IP e or-
ganização do Portugal Walking Festival - SAL 
Sistemas de Ar Livre, o Festival de Caminha-
das TransAlentejo – TransAlentejo Walking 
Festival é o evento de lançamento e promo-
ção da Rede de Percursos Pedestres Trans-
Alentejo, que se distribui pelos 47 concelhos 
da Região.
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MUNICÍPIO CELEBROU PROTOCOLO 
PARA A CRIAÇÃO DO GABINETE 
DE APOIO AO EMIGRANTE

A UNIVERSIDADE 
SÉNIOR DE GRÂNDOLA 
(USG) FOI RECONHECIDA 
PELO TRABALHO 
DESENVOLVIDO COM 
A POPULAÇÃO SÉNIOR 

    A Câmara Municipal celebrou o Protocolo 
com a Direção-Geral dos Assuntos Consula-
res e Comunidades Portuguesas, e homolo-
gado pela Secretária de Estado das Comuni-
dades, para a criação do Gabinete de Apoio 
ao Emigrante (GAE) no Concelho. O GAE é 
uma estrutura de apoio aos cidadãos portu-
gueses emigrados, naturais do concelho de 
Grândola, que pretendam regressar a Portu-
gal ou tenham como objetivo iniciar um pro-
cesso de migração. É um serviço gratuito da 

GRÂNDOLA ASSOCIA-SE 
À CAMPANHA NACIONAL 
#PORTUGALCONTRAAVIOLÊNCIA

O MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 
ADERIU AO PROJETO FIT OLD
    O município de Grândola aderiu ao projeto 
FIT OLD – Intervenções nos modos de mobili-
dade de pessoas idosas para a promoção da 
sua atividade física e aptidão física, um proje-
to internacional da Universidade Técnica de 
Berlim e com coordenação nacional a cargo da 
Faculdade de Motricidade Humana da Univer-
sidade de Lisboa.
São sete as instituições parceiras do Projeto 
FIT-OLD: a Universidade Técnica de Berlim (Co-
ordenador), Alemanha; Universidade de Lisboa 
(UL), Portugal; Cracow University of Technolo-
gy (CUT), Polónia; University of Zagreb (UZ), 
Croácia; Mine Vaganti NGO (MVNGO), Itália; 
Associação Grega de Professores de Educa-
ção Física (EGVE), Grécia e Sports Ambassa-
dors Association (SPELL), Turquia.
A Universidade Sénior de Grândola (USG) foi 
reconhecida pelo trabalho desenvolvido com 
a população sénior e, desta forma, convidada 
pelas Entidades coordenadoras do Projeto a 
integrar e a representar o mesmo a nível na-
cional juntamente com a Faculdade de Motri-

cidade Humana. O convite partiu da Escola 
Superior da Educação do Instituto Politécnico 
de Beja, entidade parceira da UL no projeto 
em Portugal, sendo a USG uma das entidades 
a integrar este projeto, que tem como públi-
co-alvo as populações seniores, residentes em 
zonas urbanas de vilas/cidades da Europa.
Em Grândola, as alunas e alunos da Universi-
dade Sénior são convidados a participar, sen-
do objetivos gerais do projeto: i) Caracterizar 
os níveis de Atividade Física e de Aptidão Físi-
ca das pessoas idosas; ii) Compreender os fato-
res associados aos seus modos de mobilidade 
ativa (caminhar); iii) Ajudar a promover a ado-
ção de estilos de vida mais ativos e saudáveis.
O estudo terá uma duração compreendida entre 
6 a 9 meses, com posterior apresentação dos 
resultados e poderá constituir-se como um 
instrumento de apoio à tomada de decisões, 
promotoras da melhoria de condições incen-
tivadoras de modos de mobilidade de pessoas 
idosas para a promoção da sua atividade físi-
ca e aptidão física.

Associando-se à campanha nacional 
da CIG – Comissão para a Cidadania 
e a Igualdade de Género, este ano com 
o mote #PortugalContraAViolência, 
Grândola assinalou, no dia 25 de novembro, 
o Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulheres com uma 
ação de sensibilização que decorreu no 
Largo Catarina Eufémia e a exposição de 
informação no Centro de Saúde. A iniciativa 
realizou-se no contexto do Plano 
Intermunicipal para a Igualdade, em estreita 
colaboração com o projeto (Des)Igualdades, 
da Associação Intervir.com, com a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Grândola, a GNR – Destacamento 
Territorial de Grândola, o Centro de Saúde 
de Grândola e a RIVDAL – Rede Integrada 
de Resposta à Violência Doméstica do 
Alentejo Litoral. “Enquanto houver uma 
mulher vítima de violência doméstica, 
não vai ficar tudo bem.” A violência contra 
as mulheres e a violência doméstica é crime 
público e uma responsabilidade coletiva. 
Ligue 800 202 148 ou 112 / SMS 3060.

autarquia e destina-se aos emigrantes e seus 
familiares. 
Tem como objetivos apoiar e informar os emi-
grantes e proceder ao devido encaminhamen-
to para as entidades competentes em função 
dos assuntos apresentados, nomeadamente: 
aquisição de nacionalidade portuguesa, assun-
tos jurídicos diversos, dupla tributação, edu-
cação, equivalência de estudos, impostos so-
bre veículos, segurança social, trabalhar no 
estrangeiro e outros assuntos.
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CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
DE BENS MUSEOLÓGICOS 

    A utilização dos objetos ao longo do tempo 
e seu posterior abandono ou acomodação 
desadequada, quando deixam de ter funcio-
nalidade, levam à sua deterioração.
Após a sua integração nos acervos museo-
lógicos é necessário cuidar regularmente da 
conservação preventiva e curativa das peças 
e coleções em reserva e sempre que ne-
cessário efetuar o restauro das que necessi-
tam de intervenção profissional para o resta-
belecimento da sua integridade e valor esté-
tico, devolvendo aos bens a sua leitura e com-
preensão total.
No acervo museológico do município são rea-
lizados os procedimentos indicados e neste 
âmbito foram efetuados restauros de peças 
consideradas relevantes pelo seu valor histó-
rico, estético e cultural. Destacam-se duas 
que se encontram em exposição no Núcleo 
Museológico de São Pedro: o portal da igreja 
de São Pedro e o cofre dos pelouros das 
eleições municipais, ambos restaurados em 
2019, pelo seu valor intrínseco, longa história 
e para que possam ser apreciados pelas ge-
rações vindouras.
O portal da igreja de São Pedro é um artefac-
to em madeira maciça de casquinha, reforça-
da com ferragens, com três metros de altura. 
É um portal muito antigo que se julga ser 
contemporâneo da construção deste templo.
A intervenção realizada compreendeu a sua 
recuperação estrutural e a substituição de ele-
mentos que não eram primordiais por madei-
ras da mesma essência da original. Proce-
deu-se à desinfestação curativa e preventiva
do suporte lenhoso, assim como a consoli-
dações pontuais e restauros, remoção das oxi- 
dações dos elementos metálicos e aplicação 
de filme de proteção. Foi efetuado o trata
mento da superfície externa com revisão do 
polimento, limpeza cuidada e em profundi-

dade e realizada a integração cromática com 
uma camada de preparação, finalizando-se o 
trabalho com a aplicação de cera microcris-
talina.
O cofre dos pelouros é uma pequena arca, 
que terá mais de trezentos anos, usada pelos 
governantes locais para as eleições anuais 
dos membros da Câmara. O governo local, 
constituído por dois juízes ordinários, três ve-
readores e um procurador do concelho, era 
eleito entre as famílias da nobreza da vila e 
os principais lavradores. A eleição era reali-
zada no dia 25 de dezembro, perante os go-
vernantes e o povo. O cofre era aberto pelos 
três homens a quem tinham sido confiadas 
as chaves. No seu interior encontrava-se uma
bolsa de veludo carmesim que continha os
pelouros (bolas de cera amarela que tinham

dentro uma lista de elegíveis). Seguidamen-
te, sempre em conformidade com as Orde-
nações do Reino, convidava-se um menino de 
sete para oito anos de idade para retirar do 
mesmo um dos pelouros. Dentro da esfera 
encontrava-se um papel com os nomes dos 
governantes do ano seguinte, sujeitos, contu-
do, à aprovação da Comarca de Setúbal, na 
qual Grândola estava integrada.  
Esta peça de grande valor histórico e patri-
monial é composta por três materiais difer-
entes: dois tipos de liga ferrosa, madeira e 
pele. Os procedimentos de conservação e res-
tauro consistiram na limpeza mecânica, tra-
tamento biológico curativo e preventivo, es-
tabilização da corrosão e limpeza dos ele-
mentos metálicos, hidratação e fixação da pe-
le e aplicação de produto de proteção.
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Filmagens do programa 
«Educando a Noa»

Stand up comedy – André do Karaté Vivam as Férias – Oficina dos Direitos Vivam as Férias – Natal é Família 

Filmagens do programa 
«Educando a Noa»

Espetáculo de dança Lava. Pó. Nada. 
– Festival Marias

RETROSPETIVA

Grândola recebe «KarnAval» espetáculo de 
Teatro Físico premiado internacionalmente

Grândola recebe «KarnAval» espetáculo de 
Teatro Físico premiado internacionalmente

Grândola recebe «KarnAval» espetáculo de 
Teatro Físico premiado internacionalmente

Seminário “Tráfico de Seres Humanos – 
Realidades, Silêncios e Mergulhos no Escuro”

Animação Musical Animação de Rua

Animação Musical Em Raiz’Artes – monumentos da Pedra 
Branca e Cistas das Casas Velhas

A Mina vai à Biblioteca 



OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

A Fundação Padre Américo recebeu a tarefa de edificar uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
especializada, em Azinheira dos Barros, com um financiamento assegurado de 2,5 milhões de euros, 
através do Programa Alentejo 2020. Este projeto resulta da parceria estabelecida entre a Comissão para 
a Cidadania e a Igualdade de Género, o Instituto da Segurança Social, a Autoridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil e 3 municípios do país, escolhidos para acolher estes 3 projetos pilotos, sendo a Câmara 
Municipal de Grândola um desses parceiros. A resposta permitirá acolher 40 mulheres, prevendo-se 
a conclusão da construção em 2023, com acordo de funcionamento assegurado pela Segurança Social. 
A obra, a cargo da empresa AC Nunes, que venceu o concurso público de empreitada, terá a duração 
prevista de 14 meses, e criará cerca de 30 postos de trabalho diretos.

CARVALHAL
Na ocasião do 34 º Aniversário da Junta de Freguesia do Carvalhal, a 18 Dezembro de 2021, foi realizado 
o hastear da bandeira que contou com a participação do Presidente da Camara Municipal de Grândola Sr.º 
António Figueira Mendes, do Presidente da Junta de Freguesia do Carvalhal Sr. º Nuno Carvalho, da Sr.ª 
Maria da Conceição e da Sr.ª Maria de Fátima, funcionárias da Junta de Freguesia do Carvalhal. A seguir aos 
agradecimentos do Sr. º Presidente da Junta de Freguesia a todos os presentes e seguido do discurso do Sr.º 
Presidente da Camara Municipal foram realizadas Condecorações com oferta de medalhas com o brasão 
da Freguesia a Martim Canastra Ferreira Campeão da Europa em Valência e Campeão na Madrid Cup, Vice 
Campeão no Campeonato Nacional Open Portugal em Lisboa na modalidade de Jiu-Jitsu, ao Mihai Turculet 
Campeão da Europa em Valência, Campeão Nacional no Open Portugal em lisboa e Vice Campeão em 
Madrid na modalidade de Jiu-Jitsu e ao Arménio Sequeira pela participação no Campeonato do Mundo de 
Nações obtendo a classificação 14º individual, 4º por seleção na Modalidade de Pesca Desportiva. Com igual 
importância todos os funcionários da Junta de Freguesia foram também condecorados com uma medalha 
com o brasão da Freguesia e reconhecimento pelo esforço, empenho e dedicação na realização das suas 
funções como funcionários da Junta de Freguesia do Carvalhal. A quem nunca é de mais agradecer, sendo 
eles: Arlindo, Ana Luísa, Cláudia, Célia, Fernando, Maria da Conceição, Maria de Fátima e Natércia. No final 
foram entregues brindes aos voluntários na participação na 16ª Edição do Passeio TT realizado a 11 
de Dezembro de 2021 e aos voluntários na participação da pintura do muro no campo da bola, à entrada 
do Carvalhal, no dia 12 de Dezembro de 2021. A todos o nosso muito Obrigado.         

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

Depois de no ano de 2020, termos de ter cancelado a iniciativa “Cantando o Natal”, dada a situação 
pandémica que vivíamos e ainda estamos a viver, este ano voltámos a ter “Cantando o Natal”, 
e na manhã de sábado, dia 18 de dezembro, houve cantares ao menino, nas principais ruas da vila 
de Grândola! Obrigada ao Grupo Coral Vozes de Grândola, ao Grupo Coral e Etnográfico Vila Morena, 
ao Grupo Coral e Instrumental “Os Caminheiros de Grândola” e à “nossa Música Velha. Todos os Grupos 
passaram pela Santa Casa da Misericórdia de Grândola para delícia dos seus utentes. Assim, se passou 
uma manhã com o verdadeiro espírito natalício nas principais ruas do comércio tradicional.
Como vem sendo hábito o Executivo da Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra 
e uma representante da Assembleia de Freguesia, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, visitaram 
as instituições da freguesia que trabalham TODOS OS DIAS DO ANO, a TODAS AS HORAS, neste território. 
Um conjunto de visitas aos Homens e Mulheres que nos socorrem, que nos protegem, que cuidam de 
nós... HOMENS e MULHERES que trocam as suas famílias para o bem-estar da população. A TODOS 
ELES e ELAS UM ENORME OBRIGADA! Em nome da Junta de Freguesia agradecemos a sua contribuição 
diária em mais um ano particularmente difícil, em que todos tiveram e terão que ter cuidados redobrados. 

OBRA DO NOVO LAR DE AZINHEIRA DOS BARROS JÁ COMEÇOU

CANTANDO O NATAL E VISITA A INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA

CONCURSO DE FOTOGRAFIA MELIDES COM OUTRO OLHAR

MELIDES

A Junta de Freguesia de Melides levou a efeito a 3ª Edição do Concurso de Fotografia Digital “Melides com 
Outro Olhar”. Apresentaram-se a concurso 19 participantes, a maioria com 3 propostas de fotografia. O Júri foi 
constituído pelos técnicos do Município, Ana Teresa Inácio (Turismo), Paula Miranda (Fotografia) Idálio Nunes 
(Património) e Bruno Mateus e Maria do Céu Oliveira - Presidente e Secretária da Junta de Freguesia de 
Melides. O 1º lugar foi obtido por Inês Caupers de Sousa Alvin, com o tema “Convívios” - prémio uma noite 
no Alojamento “Montum Farm Living”, em Vale de Figueira e passeio de Veleiro “Montum Beach Living” na Baía 
de Setúbal para 2 pessoas. Em 2º lugar ficou Laura Candeias Bonito, com a foto “Sinais do Tempo”- prémio 
uma máquina Fotográfica FUJIFILM, oferta da Junta de Freguesia de Melides. O 3º lugar pertenceu a Duarte 
Gonçalves, com o Tema “Praia e Lagoa de Melides” - prémio uma refeição para 2 pessoas no Restaurante 
Tia Rosa, nas Fontainhas do Mar. 1ª Menção Honrosa, Eugénia Paula Gomes Rodrigues, ”Paz no Arrozal” 
e 2ª Menção Honrosa, Alexandre Manuel Vicente, “ Despertares”. As fotos resultantes deste passatempo 
estarão expostas no Espaço Cultural “A Moagem” em Melides. Patrocinaram o concurso a Herdade Montum, 
Restaurante Tia Rosa e Município de Grândola.

›

›

›

›
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MUNICÍPIO REFORÇA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
NA FREGUESIA DE MELIDES 

GRÂNDOLA ALARGA REDE DE APOIO AO AUTOCARAVANISMO 
Estão concluídas as obras de requalificação da área de serviço (ASA) do Lousal. Com um valor 
61.822,00€ + IVA, a intervenção realizada permitiu melhorar e introduzir novas condições de 
apoio e pernoita através da reabilitação do murete existente, onde se encontram as infraestru-
turas, e da criação de novos lugares com dimensões de pernoita, enquadrados por uma plan-
tação de árvores e com torres de abastecimento de energia. A nova área de serviço do Carva-
lhal, com um investimento de 56.961,54€ + IVA, foi implementada numa bolsa de estaciona-
mento existente no Loteamento L4 onde foi construído o murete técnico de infraestruturas de 
apoio. Nas duas áreas de serviço a entrada /saída será feita por mecanismo de controlo de 
acessos e ambas estão dotadas de infraestruturas para suporte à instalação de uma Bike Station 
(“estação de serviço” para bicicletas) de serviço de lavagem e manutenção de bicicletas. O con-
celho de Grândola dispõe agora de três áreas de serviço para autocaravanas, estrategicamente 
situadas: junto ao Parque de Feiras e Exposições, no Carvalhal e na Aldeia Mineira do Lousal.

CÂMARA INVESTE 
NA RENOVAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURAS EM 
AZINHEIRA DOS BARROS
O Município está a proceder à pavimentação 
integral das Ruas Dr. Jacinto Nunes, Rua Dr. 
António Pereira Barradas e Rua da Igreja em 
Azinheira dos Barros. Esta intervenção está a 
ser realizada no âmbito da empreitada de cons-
trução de infraestruturas nesta localidade, 
nomeadamente, de substituição da rede de 
abastecimento de água. 

Está concluída a empreitada de reforço de água na freguesia de Melides e zonas 
contíguas, bem como a distribuição de água na zona do Valinho da Estrada. A 
conclusão desta importante obra, assinalada no dia 24 de janeiro, com a deslo-
cação ao local do Executivo Municipal e do Executivo da Junta de Freguesia de 
Melides, do Presidente do Conselho de Administração das Águas do Alentejo e 
dos representantes das empresas que executaram os trabalhos, permitirá uma 
melhoria significativa em qualidade e quantidade do abastecimento de água à 
população de Melides. No valor de cerca de 1 milhão e meio de euros, esta obra 
estruturante assentou na execução de uma conduta adutora/distribuidora a par-
tir do reservatório R1 de Melides-Vale Figueira, que em conjunto com dois novos 
reservatórios permitirão o abastecimento de água às moradias existentes entre 
a Portela - Valinho da Estrada-Melides. A intervenção realizada possibilita ainda 
a reabilitação, a médio prazo, da rede de distribuição da sede de freguesia e me-
lhorar os níveis de pressão no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Me-
lides, através do lançamento de mais empreitadas, faseadas no tempo. Foram 
também instalados marcos de incêndio, com vista ao apoio à extinção de incên-
dios pelos Bombeiros, nesta zona de elevado risco. Esta obra contemplou ainda 
a reposição integral do pavimento em betuminoso (alcatrão) em cerca de 7 Km 
entre a Portela e Melides.
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CÂMARA MUNICIPAL 
ESTÁ A PROCEDER 
À REABILITAÇÃO 
DAS ESTRADAS EM MELIDES
A empreitada, num investimento de cerca de 
160 mil euros, com trabalhos a decorrer des-
de o último semestre do ano passado e, em 
fase de conclusão, inclui a reabilitação da es-
trada de acesso a Vale Figueira (CM 1078) e a 
estrada “Cai-Logo” (interligação do CM 1036 
ao CM 1078) em Melides, nomeadamente, a 
execução de saneamentos, reperfilamentos (pa-
vimentação pontual) e pintura de sinalização 
horizontal.

OBRAS DE INFRAESTRUTURAS 
NOS LOTEAMENTOS L1 E L3 
NO CARVALHAL DECORREM 
A BOM RITMO
Em ambas as empreitadas, da responsabili-
dade do Município de Grândola, estão já con-
cluídos os trabalhos de construção das redes 
de abastecimento de gás, esgotos e infraes-
truturas elétricas e de telecomunicações. No 
loteamento L3 também já está terminada a 
nova bolsa de estacionamento, com 38 luga-
res, na Alameda da Praia do Carvalhal. As in-
tervenções nestes loteamentos que incluem 
ainda a execução de pavimentação das vias, 
passeios, paisagismo e a colocação de equipa-
mento e mobiliário urbano - deverão estar fina-
lizadas no início do segundo semestre deste ano.






